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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY
CZYNNOŚCI WCHODZĄCE W SKŁAD OBSŁUGI SERWISOWEJ
Smarowanie,sprawdzanie
poziomu oleju i płynów

Elementy zewnętrzne

Sprawdzanie szczelności
przewodów sztywnych i
elastycznych
Sprawdzanie szczelności układu
wydechowego
Sprawdzanie układu
wspomagania kierownicy
Sprawdzanie układu powietrza
między wlotem powietrza i
układem turbosprężarki
Sprawdzanie turbosprężarki i
regulatora EPG
Sprawdzanie napędu pompy
wtryskowej
Sprawdzanie szczelności pompy
serwomechanizmu, przewodów
olejowych i mechanizmu
kierowniczego
Sprawdzanie ekranów
akustycznych silnika
Sprawdzanie i regulacja luzów
zaworowych i pompo
wtryskiwaczy

Sprawdzanie lamp, wycieraczek
i spryskiwaczy
Sprawdzanie lusterek
wstecznych i reflektorów
Wymiana filtra układu
wentylacji i klimatyzacji
Sprawdzanie zbiornika czynnika
chłodzącego, skraplacza,
przewodów sztywnych i
elastycznych
Sprawdzanie wlotu powietrza
przegrody kierującej
Sprawdzanie mocowania kabiny
układy hydraulicznego,
zatrzasków, kraty wlotu
powietrza
Sprawdzanie akumulatorów i
wycieków płynów
eksploatacyjnych
Sprawdzanie poziomu i gęstości
Kabina kierowcy
elektrolitu akumulatorowego
Sprawdzanie mocowania skrzyni
Sprawdzanie wskaźników
akumulatorów
Zawieszenia przednie i tylne,
świetlnych, informacyjnych i
Sprawdzanie zbiornika paliwa sprawdzanie mechanizmu
ostrzegawczych
Sprawdzanie separatora wody w kierowniczego
Sprawdzanie kodów błędów
układzie paliwowym
poszczególnych urządzeń
Sprawdzanie zużycia opon
Sprawdzanie osłon ochronnych i
Sprawdzanie działania
Sprawdzanie układu SCR
luzów końcówek drążków
ogrzewacza parkingowego
kierowniczych
Sprawdzanie sterowania
Komora silnika
Sprawdzanie drążków
silnikiem z kabiny
kierowniczych
Sprawdzanie dźwigni
Sprawdzanie wszystkich
Sprawdzanie amortyzatorów
zwalniacza
mocowań
Sprawdzanie łożyska zwrotnicy
Uruchomienie silnika i
Sprawdzanie wszystkich
układu kierowniczego
sprawdzanie elementu
połączeń elektrycznych i kabli Sprawdzanie łożysk kół
rozruchowego
Sprawdzanie stanu pasków
przednich i tylnych
Sprawdzanie ciśnienia
napędowych
rozłączanie i podłączania w
Sprawdzanie regulatora napięcia
regulatorze ciśnienia
Próba ciśnieniowa układu
Sprawdzanie pod pojazdem
Sprawdzanie działania stanu
chłodzącego
sprężarki
Sprawdzanie sprężarki
Sprawdzanie szczelności luzów
Sprawdzanie układu
klimatyzacji
łożysk i wentylacji w przedniej
hamulcowego
Sprawdzanie układu chłodzenia osi napędowej
Sprawdzanie hamulca ręcznego i Sprawdzanie chłodnicy i
Sprawdzenie sprzęgła
zaworu odcinającego
wentylatora chłodnicy
Sprawdzanie skrzyni biegów
Sprawdzanie układu dźwigni
Sprawdzanie chłodnicy
Sprawdzenie czujnika z
zmiany biegów i pedału sprzęgła powietrza (intercooler)
szybkościomierza
Sprawdzanie zwalniacza
Smarowanie podwozia
Smarowanie kabiny
Kontrola poziomu oleju w
poszczególnych podzespołach
Wymiana oleju silnikowego i
filtrów
Sprawdzanie oleju skrzyni
biegów i filtra
Sprawdzanie oleju w tylnych
mostach
Wymiana filtra w układzie
wspomagania i układu
kierowniczego
Wymiana filtrów powietrza
Wymiana filtrów paliwa
Wymiana filtra AdBlue
Kontrola poziomu płynów w
poszczególnych podzespołach
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Sprawdzanie tylnych osi
Hamulce
napędowych i zwolnic
Sprawdzanie wałów
Sprawdzanie tarcz hamulcowych
napędowych
Sprawdzanie bębnów
Sprawdzanie rury wydechowej hamulcowych
tłumika i filtra cząstek stałych Sprawdzanie zaworów
Sprawdzanie resorów
hamulcowych
śrubowych i jarzen resorowych Sprawdzanie przewodów
Sprawdzanie stabilizatora
hamulcowych
poprzecznego
Sprawdzanie tarcz/klocków
Sprawdzanie tylnych
hamulcowych
amortyzatorów
Sprawdzanie bębnów/okładzin
Sprawdzanie zawieszenia
hamulcowych
pneumatycznego
Sprawdzanie szczęk
Sprawdzanie ramy podwozia i hamulcowych
poprzecznic
Sprawdzanie zacisków
Sprawdzanie układu centralnego hamulcowych
smarowania
Sprawdzanie siłowników
Sprawdzanie przewodów i węży hamulcowych
sprężonego powietrza
Sprawdzenie sprężarki
Sprawdzanie kół przednich i
Sprawdzanie osuszacza
tylnych
powietrza
Sprawdzanie blokad
Sprawdzanie układu sterowania
mechanizmu różnicowego
ABS/EBS
Sprawdzanie hamulcy
Sprawdzanie zaworów
Sprawdzanie zaworu
hamulcowych ABS/EBS
obciążeniowego
Sprawdzenie czujnika układu
ABS/EBS
Układ elektrycznych
Podwozie, sprężyny,
Sprawdzanie akumulatora
amortyzatory i koła
Sprawdzanie alternatora
Sprawdzanie rozrusznika
Sprawdzanie poduszek
Sprawdzanie tachografu
powietrznych
Sprawdzanie przekaźników
Sprawdzanie elektrozaworów
Sprawdzanie elektronicznego
i zaworu regulacji poziomu
układu sterowania
Sprawdzanie przewodów
Sprawdzanie wiązek przewodów powietrznych
Sprawdzanie przyrządów tablicy Sprawdzanie amortyzatorów
rozdzielczej
Sprawdzanie resorów
Sprawdzanie silnika
Sprawdzanie poduszek
wycieraczek szyb
powietrznych
Sprawdzanie główne, centrali Sprawdzanie piasty i łożyska kół
elektrycznych
Sprawdzanie obręczy kół
Centralne smarowanie

